НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
(Мт. 10,32-33, 37-38, та 19,27-30)

Христос серед нас!
В минулу неділю наша Свята Православна Церква вшановувала
Пресвяту Тройцю і Зіслання Святого Духа. Це була та велика хвилина,
коли Третя Особа Пресвятої Тройці - Дух Святий - зійшов на апостолів,
відкрив їм очі на розуміння всієї науки Спасителя і повноважив їх
проголошувати цю науку різними мовами для різних народів.
Сьогоднішня неділя називається неділею Всіх Святих, ця неділя
присвячена на вславлення всіх тих, що своїм чесним і праведним
земним життям заслужили на те, щоб ми грішні на цій землі, піднявши
наші серця молилися до них: «Всі Святі, моліть Бога за нас грішних».
Хто ж такі є ці святі? Тільки небагатьох з них Церква занотувала в
своєму календарі, а саме тих, що найбільше відомі були Церкві своєю
працею, це ті Святі, які любили Христа більше ніж батька та матір. Це
ті, хто взяв свого хреста і пішов слідом за Христом.
Але це тільки незначна частина всіх святих зазначених в
церковному календарі, бо більшість святих відомі тільки Богові, вони
виходили з усіх верств людства, вони присвятили своє життя для
слави Божої.
Дорогі брати і сестри!
Перевіривши пильно список святих зазначених в церковному
календарі, ми сміливо можемо затвердити, що в церковних календарях
щороку повторюється велика несправедливість. Переважно більшість
святих занотованих в календарі виходять з грецької нації, чи якоїсь
чужої. З побожного українського народу крім Печерських Святих в
календарі вміщено лише декілька святих, бо поки ми будемо належати
до чужих патріархів то доти вони і будуть вставляти в календарі тільки
своїх.
З новим відродженням нашої Батьківщини і нашої Рідної Церкви,
Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату на
чолі з Святійшим Отцем нашим Патріархом Київським і всієї РусиУкраїни Філаретом, 12-го грудня 1996-го року, записала до лику святих
Митрополита Київського Святого Петра Могилу, пізніше Священний
Синод Помісної Української Православної Церкви Київського
Патріархату прийняв до лику Святих: Ярослава Мудрого, Костянтина

Острозького, Іова і Федосія Манявських і інших. А скільки мучеників
нашої Рідної Церкви пожертвували своїм життям за Христову Правду?
Про це знає тільки Сам Господь Бог, бо більшість мучеників
українського народу пропали на засланні, багато з них були
розстріляні в комуністичних тюрмах і багато Святих України не
записані в церковних календарях.
Ми віримо, що з українського народу є величезне число вірних, які
заслуговують бути записаними золотими буквами в церковному
календарі і ми не маємо права забувати мучеників Української
Православної Церкви.
Дорогі брати і сестри! Вшануймо ж сьогодні всіх Святих, попросимо
в наших молитвах, що всі Святі молилися за нас грішних перед
престолом Милосердного Бога, щоб Господь Бог сподобив і нас
здобути те, що є найбільш цінне в нашому житті для переходу на той
світ – здобути святість.
Ми шануємо всіх Святих записаних і не записаних в церквоних
календарях. В Царстві Небеснім вже не діляться на канонічних чи
собоноправних православних, вже не діляться на католиків чи
протестантів, як це робиться на цій землі. В Царстві Небеснім ми всі
рівні перед Богом, бов Царстві Небеснім всі перебувають в братерстві,
злагоді – Світло Лиця Божого там розганяє всі хмари людських
змагань та суперечок.
Сьогоднішнє свято присвячене для пошани всіх Святих на небі, і ми
будемо просити їх, щоб помогли нам побачити світло Божої істини,
щоб у братерстві і злагоді, у християнській любові ми прославляли
нашого Творця.
Також ми повинні звертатися в наших молитвах до всіх святих, а
зокрема до Святих України, щоб вони випросили у Милосордного
Господа Бога нашого церковного єднання всього українського народу в
Україні і Діаспорі, щоб Господь Бог послав на всіх нас братерську
любов і щоб всі ми молилися за закріплення Державности України.
Всі Святі України моліть Бога за нас, Святий Рівноапостольний
Княже Володимире моли Бога за з’єднання всіх українських церков в
єдину Помісну Українську Правослану Церкву Київського Патріархату
як це було під час твого володінння Київської Русі.
Амінь.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос серед нас!

